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 Vajon	mi	az,	amit	tényleg	érdemes	megnéz-
ni	Japánban?	Mit	tartogat	egyáltalán	számunkra	a	
szigetország?	Japánban	ezer	meg	egy	a	látnivaló,	
ez	nem	kérdés.	Ezek	közül	azonban	vannak	érdeke-
sek,	szimplán	csak	„meg	lehet	nézni	őket”	típusúak	
és	persze	ott	vannak	a	kihagyhatatlan	vagy	éppen	
kötelezően	megnézendőek.	Melyiket	szeretnéd	in-
kább?	A	válasz	egyértelmű…	

	 Szemezgessünk	 is	 néhány	 olyan	 látványos-
ságból,	 amit	 feltétlenül	 nézz	 meg,	 ha	 Japánban	
jársz.	A	leírtak	után	meg	már	biztosan	nem	fogsz	
kukán	állni	egy-egy	épület	vagy	hely	előtt	feltéve	
a	kezed,	hogy	 „ez	mi	 is?”.	 Érdekességek,	hasznos	
információk	és	Japán	kincsei	várnak	rád.

A császár 
mesés(en drága) palotája

 Japán szerelmeseinek a tokiói császári pa-
lota megtekintését kihagyhatatlannak monda-
nám. Bár pusztán a kertje látogatható, de ennek 
ellenére is feltétlenül érdemes első látogatásunk-
kor felvenni a listánkra. A hangulata varázslatos, 
akármelyik évszakban is sétálunk végig a végte-

lennek tűnő, ámde szemkápráztató sétányain. 
Ezt tovább fokozza a történelem, a kultúra és a 
természet iránti hű elköteleződése a helynek, ami 
csak úgy sugárzik belőle. Elhelyezkedése pedig 
megismerteti velünk a méltán híres japán kont-
rasztot, vagyis a hagyományos és a modern világ 
találkozását. Általa láthatjuk Japán múltjának egy 
darabját és kultúrájának talán legjellegzetesebb 
elemeit. Viszont ezenfelül is érdemes elgondol-
kodni rajta, főleg, ha szűkös a büdzsénk, mivel a 
látogatható részek teljesen ingyenesek.

 Ahogy már sokan tudhatjátok, Japánban 
az államforma császárság, így akár össze is fut-

hatunk a császári családdal a palota környékén 
sétálgatva, hiszen jelenleg is ez az elsődleges lak-
helyük. Viszont erre igen kicsi az esély. Amennyi-
ben mindenképp szeretnénk lencsevégre kapni a 
családot, érdemes az év két azon napján elláto-
gatni erre a helyre, amikor nyitott napot hirdet-
nek. Ezen a két napon, amelyek közül január 2-a 
az egyik (az újév tiszteletére), a másik pedig de-
cember 23-a (a császár születésnapjának alkalmá-
ból), megtekinthetjük a császári palotát belülről 
és találkozhatunk az uralkodói családdal is, akik 
tiszteletüket teszik ezeken az eseményeken. Te-
hát mindenképp ekkor próbálkozzunk ezzel, de jó 
előre gondolkodjunk és jelentkezzünk be, mert a 
császári család rajongói tömegével özönlenek oda 
ezekben az időszakokban. 

 A palota egyébként már több száz éve lé-
tezik, és a korábban ezen a helyen ékeskedő Edo 
kastély helyére épült, ami egy tűzvész következ-
tében megsemmisült. 

TUDTAD?
A 80-as években a császári palotáról értékbecslők 

úgy gondolták, hogy többet ér, mint Kalifornia 
állam összes ingatlanának összértéke, amibe ugye 
a híresen drága Beverly Hills is beletartozik a sztá-

rok milliárdos házaival.

TUDTAD?

Az Edo kastély tűzvészben való elpusztu-
lását megelőzően ennek a tornyát tartot-

ták a legmagasabb kastélytoronynak.

TUDTAD?

Tokiót eredetileg Edónak hívták, így ha talál-
kozol ezzel az elnevezéssel, tudd, hogy a mai 

Tokióra gondolnak.
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 Azonban még mai napig is találhatunk régi 
maradványokat belőle, mint például alapzatok, 
párkányok, falak vagy éppen a bejárati kapuja a 
kastélynak, amik még őrzik az emlékét, de a fő-
épületekből sajnos már semmi sincs meg. Ennek 
okán volt lehetőség, hogy a Kiotóból Tokióba köl-
töző főváros, és vele a császári család, felépíttet-
hesse itt palotáját. Sőt, nem is egyszer, hiszen a 
második világháború alatt teljesen lerombolták, 
így újra kellett építeni az egészet, aminél elsődle-
ges szempont volt, hogy a korábbi tökéletes mása 
legyen, és hát elvileg sikerült is ezt megvalósítani.

 Sokan nem is gondolnák, de hihetetlen mó-
don a tokiói császári palotát tartják még mindig 
a világ egyik legdrágább ingatlanjának, ami közel 
4 km2-en terül el. A mai nagyvárosok növényvilá-
gának hiányát figyelembe véve pedig szerintem 
ez egy rendkívüli hely, hiszen a belváros közepén 
(nem véletlenül, hiszen Tokió városa a császári pa-
lota köré épült és onnan kifelé terebélyesedett) 
foglal el egy óriási méretű területet, ami majd-
nem egészében zöldterület, és amit nem igen 
szokhattunk meg világvárosokban. Ezért is olyan 

varázslatos ez az ország számomra, mert a termé-
szet (is) jelen van, kimondottan nagymértékben. 
Arról nem is beszélve, hogy milyen csodás jelen-
ség mikor a palota kertjében ékeskedő számtalan 
cseresznyefa tavasszal virágba borítja ágait. Le-
nyűgöző.
 Lényegében ajánlom mindenkinek a figyel-
mében ezt a helyet, mert páratlan a maga ne-
mében. A történelem ötvöződik benne a termé-
szettel és a kultúrával, amiket megspékel az igazi 
japán hangulat. Bár a palotát körbevevő vizesárok 
nem kimondottan nyűgözött le az algásodása mi-
att, de kicsit arrébb már találhatunk kellemesebb 
részt, ahol lehet akár kis csónakot is bérelni, ha 

kedvet kapnánk hajókázni. Bent a kertben pedig 
idegenvezető is bérelhető vagy csatlakozhatunk 
egy csoporthoz, amik szerencsére a japán mellett 
angolul is működnek, így egy hozzávetőlegesen 
75 perces túra alatt szakértőtől kaphatunk beha-
tó információt a palotáról, a császári családról, a 
kertről vagy épp a híres hídjairól, mint a kettős híd 
(Nijubashi) vagy a kőhíd (Meganebashi), de még 
számos érdekességet tudnak – biztosan – monda-
ni számunkra. Tehát a természet és a történelmi 
Japán szerelmeseinek kötelező, de készüljetek, 
hogy jó pár órára bent ragadhattok az ámulattól, 
amit ez a hely okoz, úgyhogy túracipőt fel, nyisd 
az elméd és láss egy újabb japán csodát.

TUDTAD?

A császári palota Kokyo Gaien parkrésze 
kimondottan népszerű a kocogók köré-

ben és remek kilátást nyújt a kormányzati 
negyedre, ami a palota mellett található.

ALAPINFORMÁCIÓK

Itt található: Tokyo, Chiyoda 
(belváros, könnyen megközelíthető)

Nyitva tartás: 09:00 – 16:30 
(hétfőn és pénteken zárva tart)

(a nyitva tartás időközönként változik)
Belépés: ingyenes

(csak a kert részébe lehet bemenni)
A kertjének teljes területe: 1.15 km2

Minden egyéb tudnivaló itt található: 
www.kunaicho.go.jp

MENNYIRE AJÁNLOTT MEGNÉZNED EZT 
A LÁTVÁNYOSSÁGOT?

TUDTAD?

A császári palota egyik bejáratául szolgáló 
híd, a Meganebashi, vagyis a szemüveg-

híd nevet viseli, mert a két félköríves alsó 
része a vízen tükröződve kerek egészet 

formál, mint egy szemüveg.

TUDTAD?

Jelenleg, 1989 óta Akihito császár uralko-
dik Japánban, akinek az uralkodói meg-
nevezése Heiszei, így most Japánban a 

Heiszei kort élik, mert mindig új korszak 
kezdődik ott császárváltáskor.


